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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی هماهنگتهي برسر اساسنامه در کمیري گیدرآستانه را  

 
   ه هشتاد و ششم آذرماتفه بيست                                                                                         یبهزاد سهراب

 
        

جاد ي ای چگونگی استراتژی سازمان لغو کار مزدی در راستای موجود کميته هماهنگی که در بردارنده یاساسنامه 

ت حتی محسن حکيمی و ين موقعيدر ا. تشکل مورد نظرشان بود اکنون در کميته هماهنگی به چالش کشيده شده است

 با مخالفت عمومی اکثريت اعضا، گام به گام عقب يیارويشده اند در روساير فعالين گروه لغو کار مزدی ناچار 

آنها . نشينی کنند و از حمايت از اساسنامه ای که بر مبانی ديدگاههای سازمان لغو کار مزدی استوار بود دست بکشند

ی که در  را مطرح آردند که در آن از مواضع سازمان لغو کار مزدیدر آخرين مجمع عمومی خود اساسنامه ا

  . باقی مانده است" تشکل ضد سرمايه داری "اساسنامه قبلی هم ذآرشده بود تقريبا عبارت 

مزدی در يک نا بهنگامی دوره ای با آنکه در کميته هماهنگی همواره در اقليت بودند توانستند فعالين سازمان لغو کار

کنند و هيچ ابايی نداشتند که به هر شكل ممكن قرار  فعاليت ها و مواضع اين کميته برمقدرات و مواضع خود را بر

ته هماهنگی را تشکل خود معرفی آرده و حتی سايت اين کميته را بگونه ای اداره کنند که تفاوتی با سايتهای يآم

 است آه يکی از فعالين لغو کار مزدی بنام حيدر کريم يین برخوردهاي چنیدر ادامه . سازمانی خودشان نداشته باشد

ادعا آرده است آه نه تنها تاريخ تشکيل کميته هماهنگی سال ! ا را فراتر گذاشته و در سخنی با کارگران جهاناخيرا پ

 حکيمی رادر یست، بلکه سخنرانی آقاين) آه بيانيه اعالم موجوديت آن همراه با هزاران امضا منتشر شد ( ٢٠٠۵

  ! مبنا قرار دانسته است٢٠٠٣سال روز کارگر

هنگی دو پيش نويس اساسنامه در کميته هما: پيرامون سخنی با کارگران ايران و جهان"ه ای به نام نوشتحيدر کريم در

فراخوان تشکيل کميته هماهنگی در اواخرماه آوريل  ":  نوشته است٢٠٠٧دهم دسامبر در" برای ايجاد تشکل کارگری

 ٢٠٠٣ا بايد روز اول ماه مه سال  ميالدی صادر گرديده است اما تاريخ واقعی صدور اين فراخوان ر٢٠٠۵سال 

جريان برگزاری مراسم اول ماه اين سال در کرج ضمن ايراد در اين روز بود که محسن حکيمی در. دانست

سخنرانی، با طرح انتقادات معين نسبت به رفرميسم راست سنديکاليستی و نگاه رايج رفرميسم چپ به مسأله تحزب 

  ." داری کارگران را به ميان کشيد کل سراسری ضد سرمايه کمونيستی طبقه کارگر ضرورت ايجاد تش

برای ما اعضا و فعالين کميته هماهنگی جالب است آه از طريق حيدر کريم مطلع ميشويم؛ فعالين سازمان لغو کار 

مزدی در درون سازمانشان چه تصوراتی نسبت به ما و کميته هماهنگی دارند و عکس العمل های عجيبشان در مقابل 

جالب . نتيجه چه تصورات و خياالت پوچی بوده است  الفت با مواضع سازمان لغو کار مزدی در کميته هماهنگی مخ

جاد آن نقش داشته و ي ما در رابطه با ای، آه همه ی هماهنگیته يجاد آميخ نه چندان دور اي آه تاریاشخاص اينجاست،

ار دارند که ما مطالب عجيبشان را از انقالب اکتبر و انتظ ف آرده ويم را با صراحت تحرير مسائل آن بوده ايدرگ

  !تاريخ جنبش کارگری جهانی باور کنيم
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مشکل . بعضی جريانات سياسی حرف و عملشان نزديک به هم است و اظهار نظر درباره آنها تقريبا ساده است

لشان با هم اززمين تا آسمان اساسی و البته آن هم در کوتاه مدت، اظهار نظر درباره جرياناتی است که حرف و عم

در قبال اين نوع جريانات گذشت زمان . فاصله دارد بطوری که وقتی راهنمای چپ را می زنند به راست می چرخند

ن دليل هر چه زمان می گذرد سازمان لغو کار مزدی يکی از اين جريانات است و به همي. کار را راحت می کند

  .  شودیر مدرباره عملكرد آنها ساده تاظهارنظر

نزد " تشکل ضد سرمايه داری"عبارت فعالين جنبش کارگری مشخص شده است که اکنون ديگربرای بسياری از

فعالين لغو کار مزدی تنها پوششی است برای پنهان کردن راست ترين مواضعشان در قبال ليست بلند بااليی از وقايع 

   ن سازمان ي مثال ایبرا. کارگری در چند ساله اخير

از خواست برسميت يافتن سنديکای واحد دفاع نکرده و حتی مانع از آن شدند " تشکل ضد سرمايه داری"ر شعار يز

اين خواست عنوان شود ) گذشته قطعنامه منطقه غرب در سالیبه استثنا(آه در قطعنامه روز کارگر کميته هماهنگی،

اين سازمان تحت پوشش . ال گذشته مخالفت کردندادامه با کمپين جهانی در دفاع از سنديکای واحد درفوريه سو در

از برگزاری مراسم روز کارگر امسال تهران که شورای همکاری در سازمان دادن آن " تشکل ضد سرمايه داری"

 رساندند آه در ینقش برجسته ای داشت و به يک راهپيمايی پرشکوه منجر شد حمايت نکرده ورسوايی را به حد

  !مراسم هم شرآت نكردند

 یفعالين لغو کار مزدی که خود دم از لزوم فعاليت علنی می زنند واز بکار نبردن اسامی مستعار دفاع آرده به گونه ا

امسال مطلبی منتشر کردند با  گفتند، دريازدهم آذریراه مي آنند بد و بی مستعار استفاده می آه از اسامیآه به آسان

جمعی از " که امضای آن ممهورشد به عبارت " دی به مجمع عمومیدرباره دو پيش نويس اساسنامه پيشنها" عنوان 

ن نوشته نشان ميدهد که از مسائلی که در مجمع ينكه مضمون ايرغم ايعل. "ارگران و فعاالن ضد سرمايه داریک

يا عمومی اتفاق افتاده مطلع هستند اما روشن نيست که چند نفرند، آيا همگی و يا بعضا عضو کميته هماهنگی هستند 

ر و اگر عضو کميته هماهنگی هستند و از آنجا که کميته هماهنگی علنی است چرا اسامی خود را علنا اعالم نکرده يخ

 شفاف با نظراتشان مواجه شده واز همه مهمتر همه مطلع باشند که اساسنامه یراعضا کميته هماهنگی به گونه ايتا سا

 ی مبهمین رفتارهايادامه چندر. صد اعضا را نمايندگی می کنند در چند مدافع دارد و در مجموع چند پيشنهادی آنها

 اطالعيه ای در دفاع از مواضع فعالين سازمان لغو کار مزدی در کميته هماهنگی ٢٣/٨/٨۶است آه در تاريخ 

ست آه چرا يمشخص ن. فرو رفته اند" چند کارگر عالقه مند"منتشرشده است که امضاء آنندگان آن درابهام عبارت 

 یمحسن حکيمی تاکنون دست به قلم نبرده و عليه آنها و در دفاع از بی تاثير بودن چنين حمايتهايی نامه سرگشاده ا

ن عده آارگر عالقه مند اسامی خود را علنا پای مطالبشان بگذارند تا دست آم تعداد آنها به يننوشته و تقاضا نكرده آه ا

مواضع خود درباره بکار بردن اسامی علنی دست کشيده  کارمزدی ازن سازمان لغوآيا فعالي.  مشخص شودیلحاظ آم

        اند و مانند اساسنامه کميته هماهنگی به اشتباه خود پی برده اند؟ 

شتر، اعضا کميته هماهنگی از ماهيت راست مواضع فعالين سازمان لغو کار مزدی، مخالفت با يت با شناخت بيدر نها

فعالين گروه لغو کار مزدی، همانگونه که در سطح علنی نيز کامال مشهود . افتي یمحسن حکيمی و هوادارانش فزون
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اکنون که ديگر نمی توانند مواضع خود را . است موقعيت گذشته و تاثير خود را در کميته هماهنگی از دست دادند

   است آه ین نكته ضرورير االبته ذآ.بيان کنند" فعاالن جنبش کارگری"تحت نام کميته هماهنگی منتشر آرده و با نام 

به صدور " فعاالن جنبش کارگری" باشند و از اين پس تحت نام یمزدی م نکرده که فعالين سازمان لغو کارآنان اعالم

ون و بعنوان آخرين گام بحث بر در ادامه مخالفت با مواضع فعالين لغو کار مزدی اکن. ه مبادرت خواهند آردياعالم

اساسنامه آخرين سنگر باقيمانده حکيمی و فعالين سازمان لغو کار . ی متمرکز شده استاساسنامه کميته هماهنگسر

چرا که مواضع سازمان لغو کار مزدی در مورد چگونگی تشکل کارگری و ماهيت . مزدی در کميته هماهنگی است

هوادارانش از موقعيت در مورد اساسنامه نيز مانند موارد سابق حکيمی و . آن در اين اساسنامه گنجانيده شده است

   . خود ميلی متر به ميلی متر دفاع می کنند و هنگامی از مواضع خود عقب می نشينند که مطلقا غير قابل دفاع باشد

. تغيير اساسنامه از مدتها قبل در دستور مباحث درونی اعضای کميته هماهنگی و جلسات هيات اجرايی آن بوده است

منتها . ه ای که می تواند حاوی نظرات اکثريت هيات اجرايی باشد آماده شده استبه همين منظور پيشنويس اساسنام

روش برخورد محسن حکيمی و ديگر فعالين اين سازمان بر سر موضوع اساسنامه کامال تحت تاثير و ناشی از 

ارگری  تشکيالت کیمزدی است و با سنتها و مناسبات درون ساختار تشکيالتی سازمان لغو کارماهيت مواضع و

بحث اساسنامه در   دادن عالين سازمان لغو کار مزدی با دردستور قراردر جلسات هيات اجرايی که ف. بيگانه است

نتوانستند نظر اکثريت را جلب کنند و در يک افليت بسيار کوچک  تا هم يده و نهايجلسه مجمع عمومی مخالفت ورز

آنجا که چگونگی ايجاد تشکل مورد نظر از. اساسنامه نيستته هماهنگی متاثر ازاز نظر آنها مشکالت کمي. ماندند

کميته هماهنگی يعنی راه کار آن که متاثر از مواضع فعالين سازمان لغو کار مزدی است در اساسنامه ذآر شده، 

 است که مبانی روابط و مناسبات درون تشکيالتی را یمباحث حول اساسنامه کميته متمرکز شده وگرنه اساسنامه سند

مجمع عمومی  ائی بررسی اساسنامه در دستور کارباالخره با پافشاری اکثريت اعضای هيئت اجر. توضيح می دهد

  .قرار گرفت

ن بعد از مقاومت تا به آخر و ناموفق بر سر در دستور قرار گرفتن اساسنامه در دستور مجمع عمومی، فعالين سازما

لغو کار مزدی دست بکار شدند و اساسنامه آلترناتيو خود را تهيه کرده وقبل از تشکيل جلسه مجمع عمومی آنرا در 

اساسنامه پيشنهادی فعالين سازمان لغو کار مزدی نسخه اصالح شده اساسنامه فعلی است و يکی . اختيار اعضا گذاشتند

بر سر . فشرده مواضع لغو کار مزدی بود  باشد آه یاساسنامه م" د"از مهمترين نكته حذف کامل بند معروف به بند 

 یاسي سیشتر به منتقدان اين بند و خاصه به بهروز خباز مبادرت به دادن فحشهاين بند بود آه محسن حکيمی پيهم

غو کار که فعالين سازمان ل به اين ترتيب اساسنامه کنونی کميته هماهنگی تنها مدافعان خود را .  آردیكيدئولوژيا

در جلسه . ت امروز کميته هماهنگی استياين يک موفقيت مهم برای موقع  مزدی بودند از دست داد آه به نظر من 

مزدی که ناشی از مواضع خاص فعالين سازمان لغو کار" واضعت"با " د"مجمع عمومی، محسن حکيمی درباره بند 

ه داری و نه يكردی ضد سرمايحاال با رو م ويل اشتباه آردما در مورد بند دا"  :متکبرانه سازمانشان است ابراز داشت

فعالين سازمان لغو کار مزدی که همواره از زمين و زمان ". مير داده اييتغ آنرا  م ويفرقه ای از خودمان انتقاد می آن

گويا . ستطلب کارند و بر همه فخر می فروشند، حتی اعتراف به نادرستی مواضعشان هم توام با فحاشی به ديگران ا
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اعضای کميته هماهنگی بايد بسيار شکر گذار باشند که فعالين متکبر سازمان لغو کار مزدی صدای اعتراضشان را به 

    ! شنيده اند" د"بند 

تغيير نظرات . البته اين اولين بار نيست که محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی نظراتشان را کامال تغيير ميدهند

و . جز ثابت مواضع محسن حکيمی در چند ساله اخير بوده است" ه داری و نه فرقه ایي ضد سرماكردیيرو"البته با 

اتفاقا تغيير دادن نظرات بدون قبول مسئوليت و پرداختن بهای اشتباهات که از مبانی مناسبات درونی سازمان لغو کار 

در احزاب و سازمانهای . اسی استمزدی است يکی از داليل مخالفت هيستريک آنها با احزاب و سازمانهای سي

به دنبال " د"معلوم نيست بند . سياسی تغيير نظرات و سياستها به دنبال جلسات و کنگره ها و اجالسهای معين است

ضا مشخص نيست مسئولين سازمان لغو کار يکدام اجالس سازمان لغو کار مزدی و کدام مباحث پس گرفته شد است ا

 محسن حکيمی چگونه و برای چه مدتی انتخاب شده اند و چگونه می توان آنها را کنار مزدی و مثال ناصر پايدار و

باعث کنار گذاشته شدن مدافعان و طراحان آن از مسئوليتهايشان در سازمان لغو " د"آيا کنار گذاشته شدن بند . گذاشت

انرژی فعالين کميته هماهنگی را آنهم چندين سال " د"کار مزدی شده است يا نه؟ فعالين سازمان لغو کار مزدی با بند 

 ینه تنها اين، فعالين سازمان لغو کار مزدی قصد دارند مناسبات غير مسئوالنه . در مساعد ترين شرايط به هدر دادند

در صورتيکه کميته هماهنگی تشکل جمعی از فعالين . کميته هماهنگی هم سرايت دهند  خود را به یدرون سازمان

مناسبات درونی سازمان لغو کار مزدی تبعيت نمی کند تا اشخاص و بطور مثال مانند محسن کارگری است و از 

حکيمی در آن عليرغم تغيير دائمی نظرات و سياستهايشان و اعتراف به اشتباه بودن آنها از موقعيت جاودانی 

از نظر منش سازمانی در فعالين سازمان لغو کار مزدی امتحان خود را هم از نظر مواضع و هم . برخوردار باشند

ته ي آمیکميته هماهنگی پس داده اند و بايد اجازه دهند تا مواضع و نظرات کسانی که در بر سر مسائل و راهكارها

 گفتن دارند آه خود محسن حکيمی هم به آن معترف است، پيش برود تا اشتباهات و نقايص و ی برايی حرفهایهماهنگ

   . آشکار گرددضعفهای احتمالی آنها هم روشن و 

مورد " تشکل ضد سرمايه داری"اکنون اعضای کميته هماهنگی بيش از ديگر فعالين جنبش کارگری از معنای عملی 

الزم نيست تا اعضای کميته هماهنگی . نظر فعالين سازمان لغو کار مزدی برخوردار شده اند و آن را تجربه کرده اند

حسن حکيمی در يک ين سازمان لغو کار مزدی را امتحان کنند و دوباره ميکبار ديگر اساسنامه منبعث از مواضع فعال

از دست دادن فرصت های گرانبهايی که تحت تاثير مواضع . به اشتباه بودن آن اعتراف کندمجمع عمومی ديگر

اکنون نوبت اکثريت اعضای کميته هماهنگی است تا تجربه . کافی است سازمان لغو کار مزدی از بين رفت،

رهای محسن حکيمی و ديگر فعالين لغو کار مزدی در کميته هماهنگی و همچنين نتايج مواضعی که تحت پوشش رفتا

انجام ميشود را برای ديگر بخشهای فعالين کارگری که اين تجربه را ندارند، توضيح " تشکل ضد سرمايه داری"

د در کميته هماهنگی نشان داده اند فاقد هر فعالين سازمان لغو کار مزدی همانطور که در چند سال فعاليت خو. دهند

مطابق تجربه نظری و عملی جنبش کارگری بود فعالين اگر. و عملی مبارزه کارگری هستندنوع سنت و تجربه نظری 

ميکشيدند و راه را برای  بايد خود داوطلبانه خود را کنارسازمان لغو کار مزدی که به اشتباهات خود پی برده اند

روشی که اکثريت کميته هماهنگی با . می کردندريت قاطع اعضا با آن موافقتد بازو سياستهايی که اکثاجرای مواضع 

صبوری تمام در مقابل اقليتی که از فعالين سازمان لغو کار مزدی بودند بکار برد را، اآنون اين يک اقليت کوچک 



 

 5

اينان اقليتی هستند  . توان داشتی را نميیارهان رفتي گذشته شان انتظار چنیو با توجه به عملكردها. بکار نمی برد

 .که اگر نظراتشان توسط اکثريت پذيرفته نشود همانطور که بارها اعالم کرده اند از کميته هماهنگی جدا خواهند شد

بعنوان نمونه در چهارمين مجمع عمومی کميته هماهنگی، محسن حکيمی عنوان نمود که اگر اساسنامه پيشنهادی اش 

ئيد مجمع عمومی واقع نشود از کميته هماهنگی خارج خواهد شد چرا که به ادعای وی اساسنامه پيشنهاديش مورد تا

 وی خواهان آن بود که بدون !ضد سرمايه داری است و اساسنامه پيشنهادی ديگر چنين خصلتی را دارا نمی باشد

محسن حکيمی است که يد جنبشی و شورائی اين نمونه ای از د". اعضا، اساسنامه پيشنهادی وی تائيد شوداظهارنظر

اکثريت کميته هماهنگی بايد افتخار کنند . سازمانهای کارگری ندارد ارزه و مناسبات درون تشکيالتی بهيچ ربطی به م

مزدی و فعاليت برای تغيير اساسنامه آن بکار لی ترين و کارگری ترين روش را درمخالفت با مواضع لغو کارکه اصو

مواضعی که توسط فعالين سازمان لغو کار مزدی زير   کميته هماهنگی در چند ساله گذشته از نتايج اعضای. بردند

منفعت کارگری ايجاب می . بيان ميشود مطلع هستند و توهمی نسبت به آن ندارند "تشکل ضد سرمايه داری "پوشش 

انجام "  سرمايه داریتشکل ضد "لوای  اعضای کميته هماهنگی تجربه عملی و نظری خود را از آنچه که زير  کند تا

   . ديگر بخشهای جنبش کارگری بگذارندميشود را دراختيار

 سال قدمت دارد و يک تاريخ عظيم از شکست و پيروزی را پشتوانه خود دارد ١۵٠سطح بيش از جنبش کارگری در

تشکل "پرباری بکار بردن عبارت در قبال چنين تاريخ غنی و .  شرکت داشته است  و در انقالبات و قيام های بسياری

همين . را معيار راديکاليزم و غير راديکاليزم ناميدن عالوه بر کودکانه بودن، مضحک نيز هست" ضد سرمايه داری

" تشکل ضد سرمايه داری"تجربه چند ساله کميته هماهنگی نشان ميدهد که اکثريت کميته هماهنگی بدون نام بردن از 

مواضعی که يکی از . مزدی راست بوده است و نه چپی داشته و مواضع فعالين لغو کاررمواضعی راديکال و کارگ

نتايج آن عدم شرکت در مراسم روز کارگر تهران امسال بود و به يک راهپيمايی بزرگ انجاميد، چپ نيست و راست 

شکلهای کارگری که مواضعی که در روز جهانی همبستگی با جنبش کارگری ايران نه عليه رژيم بلکه عليه ت. است

کميته هماهنگی برای محکم کردن پای . مدافع مطالبات امروزی کارگران است، می ايستد، چپ نيست، راست است

خود در گرايش سوسياليست و چپ جنبش کارگری و کمک به متشکل شدن کارگران بايد از مواضع فعالين سازمان 

  . لغو کار مزدی دوری جويد
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